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Protokół Nr XX/2020 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 15 grudnia 2020 r. w godzinach od 908 – 1103 

 

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Pan Henryk Kliś – Przewodniczący Rady Gminy 

Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesję radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią 

Sekretarz i Radcę Prawnego. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, czyli 93,33 % 

ustawowego składu rady, obrady są prawomocne. 

 

Przedstawił porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi do niego: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. 

6. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez 

likwidację oddziału przedszkolnego, 

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2021, 

3) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenów wsi Goworowice, 

4) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenów wsi Szklary, 

5) w sprawie zmiany budżetu gminy, 

6) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

7) w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

10. Zamknięcie obrad XX sesji. 
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Wójt zgłosił następujące wnioski:  

1) wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w punkcie  

7. podpunkcie 5), 

2) wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym w punkcie 7. podpunkcie 6). 

Wyjaśnił, że zmiana w pierwszym projekcie dotyczy wykreślenia § 3 dotyczącego odpadów 

suchych, których w tej chwili już nie ma zmieniła się nazwa tych odpadów, w drugim projekcie 

uchwały usunięty został paragraf dotyczący obowiązku złożenia deklaracji, ponieważ wynika 

to bezpośrednio z ustawy i nie musi być takiego zapisu w uchwale. 

Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w podpunkcie 5 projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, 

Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Andrzej Ochociński, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Mariusz 

Kuś, Henryk Kliś, Tomasz Łoziński, Jan Miske, Grażyna Berini 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Zdzisław Ficoń 

W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały został wprowadzony do 

porządku obrad. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w podpunkcie 6 projektu 

uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 
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Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Andrzej Ochociński, Mariusz Kuś, Joanna 

Rutkowska, Gabriela Bardak, Bogumił Wąs, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Beata 

Stefanowicz-Ciecieląg, Tomasz Łoziński, Henryk Kliś, Jan Miske 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Zdzisław Ficoń 

W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym został wprowadzony do porządku obrad. 

Nastąpiła zmiana kworum do sesji dołączył radny Zdzisław Ficoń – ilość radnych na sali 15, 

czyli 100% ustawowego składu rady gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek po wprowadzonych zmianach  

i poddał go pod głosowanie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. 

6. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez 

likwidację oddziału przedszkolnego, 

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2021, 

3) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenów wsi Goworowice, 

4) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenów wsi Szklary, 
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5) w sprawie zmiany uchwały, 

6) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym, 

7) w sprawie zmiany budżetu gminy, 

8) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

9) w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

10. Zamknięcie obrad XX sesji. 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad XX sesji Rady Gminy Kamiennik 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Grażyna Berini, Stanisław Pieniakowski, Jan Miske, Gabriela Bardak, Tomasz Łoziński, 

Mariusz Kuś, Agnieszka Tęcza, Małgorzata Pietroczuk, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, 

Henryk Kliś, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Krzysztof Tkacz, Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania porządek XX sesji Rady Gminy Kamiennik został przyjęty do realizacji. 

 

ad. 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że były to głównie prace kancelaryjne, 

podpisywanie uchwał, w środy jest do dyspozycji dla mieszkańców w biurze rady. W celu 

procedowania uchwał zwoływał komisje merytoryczne oraz wspólne posiedzenie Komisji 

Rady Gminy jak również dzisiejszą sesję. 

Nie było pytań. 

 

ad. 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

- odebrano świetlicę w Chocieborzu po przeprowadzonym remoncie, 
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- odebrano drogę w Zurzycach, 

- w Cieszanowicach będzie jeszcze robiony parking-zajezdnia, 

- nie dostaliśmy pieniędzy z funduszu dróg lokalnych na drogi, będziemy jeszcze raz składać 

wniosek w grudniu. 

Nie było pytań. 

 

ad. 4.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura rady w okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła żadna interpelacja. 

 

ad. 5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. 

Członek Komisji radna Joanna Rutkowska przedstawiła protokół Nr 6k/2020 z dnia  

26 listopada 2020 r. dotyczący kontroli środków budżetowych oraz stanu zatrudnienia za  

3 kwartał 2020 r. w GOPS. 

Krzysztof Tkacz zapytał o wniosek z protokołu Komisji dotyczący kontroli wydatków 

związanych z dożywianiem dzieci i osób spełniających kryteria do dożywiania. Osoby nie 

mające dofinansowania powinny płacić 100% za posiłek nie tylko za wsad do kotła. 

Jan Miske odpowiedział, że to jest wniosek do GOPS-u, żeby korzystający z obiadów więcej 

płacili za posiłki. 

Krzysztof Tkacz zapytał, czy wniosek będzie głosowany? 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że nie będzie głosowany i przechodzimy do 

następnego punktu. 

 

ad. 6. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej. 

Przewodnicząca Komisji radna Grażyna Berini przedstawiła Protokół nr 6/2020 z dnia  

30 listopada 2020 r. dotyczący analizy oraz przygotowania wniosków do projektu budżetu  

w 2021 r. w zakresie prac Komisji. 

Krzysztof Tkacz zapytał, kiedy będą głosowane wnioski z protokołu teraz, czy przy omawianiu 

projektu uchwały budżetowej? 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że przy uchwale budżetowej.  
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ad. 7. 1) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej  

w Kamienniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisję Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej – opiniuje pozytywnie. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni otrzymali opinię ze Związku 

Nauczycielstwa Polskiego do projektu uchwały, więc nie będzie jej odczytywał. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg poprosiła o odczytanie opinii, gdyż transmisje sesji oglądają 

mieszkańcy i mają prawo wiedzieć co jest w opinii. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię ZNP. 

Bogumił Wąs stwierdził, że dziwi się, że Zarząd ZNP wydał taką opinię, opinia nic nie wnosi, 

nie powinna ona być taka ogólnikowa. 

Sekretarz Gminy również stwierdziła, że w jej ocenie opinia jest nie na temat, z innych 

miejscowości dzieci mogą dojeżdżać a ze Szklar już nie mogą, u nas grupa będzie liczyła  

15 dzieci i będzie za duża a w Nysie grupy liczą po 25 osób, dlatego również jest zdziwiona 

taką opinią. 

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały:  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej  

w Kamienniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 

Wyniki imienne: 

ZA (10): 

Jan Miske, Joanna Rutkowska, Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń, Gabriela Bardak, Bogumił 

Wąs, Tomasz Łoziński, Agnieszka Tęcza, Henryk Kliś, Małgorzata Pietroczuk 

PRZECIW (1): 

Andrzej Ochociński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): 

Stanisław Pieniakowski, Krzysztof Tkacz, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/155/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez likwidację 

oddziału przedszkolnego została przyjęta. 

 

ad. 7. 2) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2021. 
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Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2021 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Joanna 

Rutkowska, Tomasz Łoziński, Zdzisław Ficoń, Jan Miske, Gabriela Bardak, Agnieszka Tęcza, 

Grażyna Berini, Henryk Kliś, Andrzej Ochociński, Mariusz Kuś, Bogumił Wąs, Krzysztof 

Tkacz 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2021 została przyjęta. 

 

ad. 7. 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenów wsi Goworowice. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenów wsi Goworowice 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Stanisław Pieniakowski, Zdzisław Ficoń, Gabriela Bardak, Mariusz Kuś, Beata Stefanowicz-

Ciecieląg, Jan Miske, Joanna Rutkowska, Małgorzata Pietroczuk, Agnieszka Tęcza, Andrzej 

Ochociński, Henryk Kliś, Krzysztof Tkacz, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs, Grażyna Berini 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów 

wsi Goworowice została przyjęta. 
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ad. 7. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenów wsi Szklary. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenów wsi Szklary 

Wyniki imienne: 

ZA (15): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Jan Miske, Stanisław Pieniakowski, Grażyna Berini, Zdzisław 

Ficoń, Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, Małgorzata Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Gabriela 

Bardak, Agnieszka Tęcza, Henryk Kliś, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Krzysztof Tkacz 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów 

wsi Szklary została przyjęta. 

 

ad. 7. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w uchwale z 2013 roku skreślamy § 3 dotyczący odpadów suchych. 

Krzysztof Tkacz zapytał jaka jest w tej chwili cena śmieci w gminie Kamiennik, ponieważ 

złożył deklarację i nie wie czy zwrot za kompostownik nadal obowiązuje. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że stawka wynosi 25 zł lub 22 zł w przypadku 

posiadania kompostownika. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg zwróciła uwagę, że skreślamy § 3 a w § 4 jest odniesienie do § 3, 

zapytała radcę, czy nie należałoby skreślić również § 4, żeby później do tego nie wracać? 

Radca prawny odpowiedział, że ten przepis będzie w tym zakresie martwy, nie da się skreślić 

§ 4 należałoby przeredagować całą uchwałę. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg złożyła wniosek formalny o przeredagowanie tego punktu 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Radty Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej Beata Stefanowicz-

Ciecieląg: 

Głosowanie wniosku formalnego o przeredagowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały  
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Wyniki imienne: 

ZA (7): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, Agnieszka Tęcza, Zdzisław 

Ficoń, Krzysztof Tkacz, Bogumił Wąs 

PRZECIW (2): 

Mariusz Kuś, Henryk Kliś 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6): 

Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Tomasz Łoziński, Gabriela Bardak, Małgorzata 

Pietroczuk, Jan Miske 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę 

w obradach w celu przeredagowania projektu uchwały (przerwa do 10.05). 

Po przerwie Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zmiana dotycząca wykreślenia § 4 została przyjęta 

w 2019 roku. Wobec tego wniosek formalny został wycofany. 

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Stanisław Pieniakowski, Grażyna Berini, Andrzej Ochociński, Gabriela Bardak, Jan Miske, 

Agnieszka Tęcza, Henryk Kliś, Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński, Joanna Rutkowska, 

Bogumił Wąs, Mariusz Kuś 

PRZECIW (1): 

Zdzisław Ficoń 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/159/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie zmiany uchwały została przyjęta. 

 

ad. 7. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że RIO zaleciło, aby z uchwały usunąć zapis o składaniu deklaracji, bo 

jest to unormowane w ustawie. 

Krzysztof Tkacz zauważył, że konstrukcja uchwały jest taka, że traci moc uchwała nr 

XVIII/150/20, więc jeżeli traci moc to nie obowiązuje już zniżka 3 zł. Kto będzie korzystał  

z tego bonusu w postaci 3 zł? W Kamienniku na przykład są bloki i ludzie posiadają 

kompostowniki. 

Radca prawny odpowiedział, że nie zmienia się nic, ponieważ poprzednia uchwała obowiązuje 

do dnia wejścia w życie nowej uchwały. Przepisy ustawy są tak skonstruowane, że 

ustawodawca nie przewidział wprowadzenia kompostownika w budynkach wielorodzinnych. 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg stwierdziła, że jeżeli jest to zapis ustawowy to co z mieszkańcami, 

którzy mają kompostownik, czy nie ma możliwości uchwalenia własnego prawa miejscowego 

dającego tym mieszkańcom możliwość korzystania z ulgi? 

Radca prawny odpowiedział, że przepis jest jasny i jego zdaniem nie ma takiej możliwości. 

Zdzisław Ficoń zapytał, czy budynki bliźniacze będą mogły skorzystać z tej ulgi. 

Radca prawny odpowiedział, że tak. 

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska, Tomasz 

Łoziński, Jan Miske, Grażyna Berini, Andrzej Ochociński, Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, 

Mariusz Kuś, Henryk Kliś, Zdzisław Ficoń 

PRZECIW (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/160/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
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kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

została przyjęta. 

 

ad. 7. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

Wyniki imienne: 

ZA (13): 

Jan Miske, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Gabriela Bardak, Beata Stefanowicz-

Ciecieląg, Andrzej Ochociński, Tomasz Łoziński, Grażyna Berini, Bogumił Wąs, Henryk Kliś, 

Agnieszka Tęcza, Mariusz Kuś, Małgorzata Pietroczuk 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Krzysztof Tkacz, Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/161/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie zmiany budżetu gminy została przyjęta. 

 

ad. 7. 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – opiniuje pozytywnie. 

Krzysztof Tkacz stwierdził, że jeżeli teraz nie będą głosowane wnioski do budżetu to 

głosowanie ich później będzie bezprzedmiotowe. 

Radca prawny odpowiedział, że będzie można uchwalić uchwałę zmieniającą. 

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  

Wyniki imienne: 

ZA (9): 

Jan Miske, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Tomasz Łoziński, Andrzej Ochociński, 

Henryk Kliś, Małgorzata Pietroczuk, Mariusz Kuś, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (3): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Krzysztof Tkacz, Zdzisław Ficoń 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 
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Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Grażyna Berini 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/162/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta. 

 

ad. 7. 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 

Krzysztof Tkacz złożył wniosek formalny, aby w 2021 roku nie podwyższać dotacji dla GOK-

u tylko pozostawić ją na poziomie roku 2020, przypomniał również o wnioskach Komisji 

Edukacji do projektu budżetu i poprosił, aby również je przegłosować: 1) wniosek  

o przeznaczenie środków na założenie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej  

w Kamienniku i Karłowicach Wielkich, 2) wniosek o przesunięcie środków przeznaczonych na 

przebudowę drogi gminnej Szklary - Wilemowice i przeznaczenie ich na remont drogi 

dojazdowej do użytków rolnych w Wilemowicach. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi przesunięcie środków na remont drogi to jest to 

niemożliwe, ponieważ nie ma w tej chwili projektu remontu tej drogi a tylko wtedy byłaby 

możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze na remont tej drogi. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 

Głosowanie wniosku formalnego o utrzymaniu dotacji na GOK na poziomie 2020 roku 

Wyniki imienne: 

ZA (5): 

Zdzisław Ficoń, Agnieszka Tęcza, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Krzysztof Tkacz, Bogumił 

Wąs 

PRZECIW (7): 

Gabriela Bardak, Jan Miske, Małgorzata Pietroczuk, Joanna Rutkowska, Tomasz Łoziński, 

Henryk Kliś, Andrzej Ochociński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Stanisław Pieniakowski, Grażyna Berini, Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania wniosek formalny został odrzucony. 

Głosowanie wniosku formalnego o przeznaczenie środków na założenie monitoringu na 

terenie Szkoły Podstawowej w Kamienniku i Karłowicach Wielkich 

Wyniki imienne: 

ZA (12): 
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Grażyna Berini, Gabriela Bardak, Zdzisław Ficoń, Andrzej Ochociński, Beata Stefanowicz-

Ciecieląg, Agnieszka Tęcza, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs, Mariusz Kuś, Małgorzata 

Pietroczuk, Krzysztof Tkacz, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (2): 

Jan Miske, Henryk Kliś 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Stanisław Pieniakowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania wniosek formalny został przyjęty do realizacji. 

 

Głosowanie wniosku formalnego o przesunięcie środków przeznaczonych na przebudowę 

drogi gminnej Szklary - Wilemowice i przeznaczenie ich na remont drogi dojazdowej do 

użytków rolnych w Wilemowicach 

Wyniki imienne: 

ZA (2): 

Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń 

PRZECIW (9): 

Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Jan Miske, Beata 

Stefanowicz-Ciecieląg, Gabriela Bardak, Agnieszka Tęcza, Joanna Rutkowska, Henryk Kliś 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): 

Tomasz Łoziński, Krzysztof Tkacz, Mariusz Kuś, Bogumił Wąs 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania wniosek formalny został odrzucony. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski do projektu budżetu? 

Agnieszka Teczą zgłosiła wniosek formalny o obniżenie dotacji na krzewienie kultury fizycznej 

do poziomu 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny: 

Głosowanie wniosku formalnego o utrzymanie dotacji na sport na poziomie roku 2020 

Wyniki imienne: 

ZA (2): 

Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza 

PRZECIW (10): 



14 
 

Andrzej Ochociński, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, Jan Miske, Tomasz Łoziński, 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Henryk Kliś, Krzysztof Tkacz, Małgorzata Pietroczuk, Joanna 

Rutkowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Zdzisław Ficoń, Bogumił Wąs, Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania wniosek formalny został odrzucony. 

 Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 

Wyniki imienne: 

ZA (9): 

Stanisław Pieniakowski, Jan Miske, Andrzej Ochociński, Małgorzata Pietroczuk, Tomasz 

Łoziński, Mariusz Kuś, Henryk Kliś, Gabriela Bardak, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (4): 

Zdzisław Ficoń, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Krzysztof Tkacz, Grażyna Berini 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/163/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 

r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok została przyjęta. 

 

ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Mariusz Kuś poprosił o zakupienie czujek antydymowych dla rodzin korzystających z pomocy 

GOPS. 

Zdzisław Ficoń złożył wniosek o rozpoczęcie prac nad bonifikatą za śmieci dla mieszkańców, 

którzy nie wytwarzają popiołu. 

Nie było więcej wniosków. 

 

ad. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Ponieważ nie było uwag do protokołu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

zatwierdzenie protokołu Nr XIX/2020: 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokoły Nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 1 grudnia 2020 r. 



15 
 

Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Stanisław Pieniakowski, Agnieszka Tęcza, Joanna Rutkowska, Jan Miske, Grażyna Berini, 

Mariusz Kuś, Henryk Kliś, Andrzej Ochociński, Bogumił Wąs, Małgorzata Pietroczuk, Tomasz 

Łoziński, Gabriela Bardak 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Krzysztof Tkacz, Beata Stefanowicz-Ciecieląg, Zdzisław Ficoń 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

W wyniku głosowania protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia  

1 grudnia 2020 r. został zatwierdzony. 

W związku z tym, że była to ostatnia sesja w 2020 roku Przewodniczący Rady Gminy oraz 

Wójt Gminy złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. 

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1103 

obrady XX sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała        

A. Czaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Kamiennik dostępne na stronie 

Urzędu Gminy Kamiennik (http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-

kamiennik.html) z dnia 15 grudnia 2020 r. 

http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-kamiennik.html
http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-kamiennik.html

